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اصَل تشًاهِ
ًَیسی

دٍسُ هفاّین اصَل تشًاهِ ًَیسی اٍلیي دٍسُ ای است کِ عالقوٌذاى تِ آهَصش تشًاهِ ًَیسی هی تایست آهَصش تثیٌٌذ .ایي دٍسُ تا توشکض تش
آهَصش هفاّین الگَسیتن ًَیسی ٍ ایجاد دیذ الگَسیتوی دس داًطجَیاى اسائِ هی گشدد .هخاعثاى ایي دٍسُ هفاّین اساسی کاس تا دادٍُ ،سٍد اعالعات ٍ
ایجاد خشٍجی هغلَب آضٌا ضذُ ٍ دس عول تِ ٍاسغِ صتاى تشًاهِ ًَیسی  C#تشًاهِ ّای پایِ سا تَلیذ ًوَدُ ٍ تا ساختاس اٍلیِ .NET
Frameworkآضٌا هی گشدًذ .کل دٍسُ هفاّین ٍ اصَل دس هحیظ  consoleاسائِ هی گشدد تا ٌّشجَیاى فاسغ اص دغذغِ ّای هَجَد دس هحیظ
ّای  web ٍ windowsتتَاًٌذ تش پیادُ ساصی ساختاس ٍسٍد ٍ خشٍج اعالعات توشکض ًوایٌذ.
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.NET
Fundamental
(تشًاهِ ًَیسی ضی
گشا)

دٍهیي دٍسُ ٍ تِ ًَعی اساسی تشیي دٍسُ تشًاهِ ًَیساى دٍسُ  Fundamentalاست کِ تش اساس کتاب هشجع Application Development
 Foundationتا کذ اهتحاًی  03 - 002اًتطاسات ضشکت  Microsoftاسائِ هی گشدد .ایي دٍسُ تِ هفاّین تٌیادی تشًاهِ ًَیسی ضی گشا،
ساختاسّای هثتٌی تش سٍیذاد ،اصَل چٌذ سیختیٍ ،ساثت ٍ  ...هی پشداصد ٍ تِ عَس کاهال تخصصی ًحَُ پیادُ ساصی الیِ  Businessسا دس هعواسی
ًشم افضاس ضشح هی دّذ .ایي دٍسُ سشضاس اص جزاتیت ّای تشًاهِ ًَیسی تَدُ ٍ داًطجَیاى عالقوٌذ هی تَاًٌذ تا ساٌّوایی اساتیذ دس هفاّین هختلف
تحقیق ٍ ّشکس تٌا تش عالقِ خَد اعالعات تیطتشی سا کسة ًوایذ.
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SQL Server
Development
and
Maintenance
(تاًک اعالعات
کاستشدی :گشایص
تشًاهِ ًَیسی)

ًشم افضاس  SSMSیکی اص قذستوٌذ تشیي ًشم افضاس ّای هذیشیت ٍ تَسعِ تاًک ّای اعالعاتی هی تاضذ کِ اص عشف ضشکت هایکشٍسافت تِ تاصاس اسائِ
گشدیذُ است  .دٍسُ  Design And Developmentت شای تشًاهِ ًَیساى ٍ تَسعِ دٌّذگاى تاًک اعالعاتی عشاحی گشدیذُ کِ دس ایي دٍسُ تِ
تکٌیک ّای هختلف عشاحی تاًک اعالعاتی اصَل ًشهال ساصی ٍ عشاحی تاًک اعالعاتی تا سٍیکشد ًشم افضاس ّای ضی گشا آهَصش دادُ هی ضَد.
ّوچٌیي ایي دٍسُ دس تخص تَسعِ تاًک اعالعاتی تِ آهَصش صتاى  TSQLهی پشداصد ٍ تش اساس کتاب هشجع Microsoft SQL Server 2008
 Development and Maintenanceتا کذ اهتحاًی  03 - 300تخص ّای تسیاس هْوی اص تَسعِ تاًک ّای اعالعاتی سا پَضص هی دّذ.
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Accessing
Data With
.NET
Framework
(رخیشُ ٍ تاصیاتی
اعالعات)

اص هْوتشیي هفاّین تشای تشًاهِ ًَیساى ًشم افضاس ّای تشاکٌص دادُ تحث استثاط ًشم افضاس تا تاًک اعالعاتی هی تاضذ کِ تٌا تِ اًتخاب ًَع هعواسی
هی تَاًذ هتفاٍت تاضذ دس ایي دٍسُ تشًاهِ ًَیساى تا تکٌَلَطی ّای تثادل اعالعات کِ تَسظ ضشکت هایکشٍسافت اسائِ گشدیذُ آضٌا هی ضًَذ ٍ
پس اص تشسسی ٍ آهَصش تکٌَلَطی ّای  XMethod ٍ ADO.NETصتاى  Linqسا هی آهَصًذ ٍ سپس تا هفَْم  ORMآضٌا ضذُ ٍ هعشٍف تشیي
 ORMضشکت هایکشٍسافت ) (Entity Frameworkسا آهَصش هی تیٌٌذ ٍ دس ًْایت تا اًتقال اعالعات تِ ٍاسغِ  WCFآضٌا هی گشدًذ .ایي
دٍسُ تش اساس کتاب هشجع  Accessing Data with .Net Frameworkتا کذ اهتحاًی  03022اسائِ هی گشدد .کلیِ افشادی کِ تخَاٌّذ دس
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حَصُ تشًاهِ ّای تشاکٌص دادُ فعالیت ًوایٌذ هی تایست ایي دٍسُ سا تِ اتوام تشساًٌذ اها عالقوٌذاى دس سایش حَصُ ّا ًیض تا آهَصش ایي دٍسُ هی
تَاًٌذ تَاًایی ّای تَلیذ خَد سا افضایص دٌّذ.

0

Windows
Application
Development
تشًاهِ ًَیسی
تجاسی :گشایص
ٍیٌذٍص)

دٍسُ ًْایی ٍ ًوَد اجشایی فعالیت داًطجَیاى دس ایي دٍسُ هعیي هی گشدد .دس ایي دٍسُ داًطجَیاى پیادُ ساصی الیِ  Presentationسا تش سٍی
پلتفشم ٍیٌذٍص آهَصش هی تیٌٌذ ٍ هی تَاًٌذ تا استفادُ اص صتاى ًطاًِ گزاسی  xamlخشٍجی ّای هٌاسثی سا تِ کاستشاى اسائِ ًوایٌذ .دس ایي دٍسُ
داًطجَیاى تا استٌاد تِ کتاب ّای هشجع  Windows Form Application Developmentتا کذ آصهَى Windows ٍ 03-030
 Presentation Foundationتا کذ آصهَى  03-031آهَصش هی تیٌٌذ کِ چغَس ًشم افضاس ّای تَلیذ ضذُ خَد سا کاهل ًوَدُ ٍ هحیغی کاستش
پسٌذ تساصًذ .دس ایي د ٍسُ تجویعی اص کل دٍسُ ّای گزساًذُ ضذُ دس هحیظ کاستشدی اسائِ هی گشدد ٍ دس ًْایت ّش داًطجَ یک ًشم افضاس قاتل اسائِ
تِ تاصاس سا تَلیذ هی ًوایذ .تعذ اص ایي دٍسُ داًطجَیاى هی تَاًٌذ تِ تٌْایی اص تَاًایی خَد کسة دسآهذ ًوایٌذ.
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Client Side
programming
(عشاحی ٍب)

تشًاهِ ًَیسی صفحات ٍب تِ دٍ صَست تشًاهِ ًَیسی سوت سشٍس ٍ تشًاهِ ًَیسی سوت کالیٌتّ .ش آى چیضی کِ ظاّش ٍ ًوای سایت کاستش سا هی
ساصد ،دس ایي تخص قشاس هی گیشد ٍ کلیِ پشداصش ّای سثک اص جولِ افکت ّای تصَیشی ،حشکت ٍ اًیویطي ،قالة کلی سایت دس سوت کالیٌت
حضَس پیذا هی کٌذ .قالة کلی سایت دس ایي دٍسُ تا استفادُ اص  JQuery ٍ JavaScript ، CSS،HTMLپیادُ ساصی خَاّذ ضذ.

01

0

Web
Application
Development
(تشًاهِ ًَیسی
تجاسی :گشایص
ٍب)

تشًاهِ ًَیسی ٍ پیادُ ساصی ًشم افضاسّای هثتٌی تش تستش ٍب ،لضٍم استفادُ اص تکٌَلَطی ّا ٍ صتاى ّای تشًاهِ ًَیسی سوت سشٍس سا ایجاد هیًوایذ.
تشای ایجاد یک ًشم افضاس تحت ٍب هی تایست اهکاى اتصال تِ تاًک اعالعاتی ،دستشسی تِ کالس ّای تشًاهِ ًَیسی ٍ الثتِ اصَل ضیگشایی ٍجَد
داضتِ تاضذ کِ صتاى  ٍ C#تکٌَلَطی  ASP.NETتواهی اهکاًات الصم تشای تَلیذ ایي ًشم افضاسّا سا فشاّن هی آٍسدّ .وچٌیي تا تِ ٍجَد آهذى
تکٌَلَطی  ٍ ASP MVC 4استفادُ اص هَتَس  Razorدس اجشای صفحات ،سشعت ایي سیستن ّا تِ ضکل قاتل تَجْی افضایص یافتِ ٍ تَجِ صٌعت
ًشم افضاس سا تِ خَد جلة کشدُ است .داًطجَیاى دس ایي دٍسُ تا آهَصش جذیذتشیي تکٌَلَطی ّا ٍ هعواسی ّای پیادُ ساصی صفحات ٍب ،آهادُ
ایفای ًقص دس تاصاس ٍب هی تاضٌذ.
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8

MVC
(تشًاهِ ًَیسی
تجاسیٍ :ب تا
هعواسی )MVC

هعواسی  MVCیکی اص سٍیذاد ّای ًَیي دس صٌعت تشًاهِ ًَیسی ٍب هی تاضذ کِ هی تَاى اص آى تِ عٌَاى اًقالتی دس تَلیذ ًشم افضاسّای هثتٌی تش
ٍب ًام تشد .تش اساس ایي هعواسی کاستشاى ًشم افضاس خَد سا دس سِ الیِ اصلی  Controller ٍ View ،Modelپیادُ ساصی ًوَدُ ٍ آًْا سا هشتثظ
هی ًوایٌذ تشًاهِ ًَیسی  MVCدس دًیای هایکشٍسافت تسیاسی اص هطکالت تشًاهِ ًَیساى  ASP.NETسا تشعشف ًوَدُ ٍ سشعت قاتل تَجْی سا دس
اختیاس تَسعِ دٌّذگاى قشاس دادُ است .ایي تِ عٌَاى دٍسُ تکویلی تشًاهِ ًَیسی سیستن ّای هثتٌی تش ٍب هشکض آهَصش ّای تخصصی پشداصش
َّضوٌذ تشگضاس هی گشدد.
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